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Aquisição de um trator agrícola.

O município de Pinhão-PR situa-se na região centro-sul do Estado do Paraná. Foi criado em 15 de dezembro de 1964,
desmembrado do município de Guarapuava - PR. Atualmente o município possui uma população de aproximadamente 29.117
habitantes sendo que destes 48,35 % estão na área urbana e 51,65% na área rural, a economia é predominantemente agrícola.
Possui uma extensão territorial de 2.001,60 km² de área, representando pouco mais de 1,00 % da área do estado (IBGE-Censo
Demográfico). Ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta a seguinte posição geográfica: latitude
25º41'12'' Sul e longitude 51º38'45'' W-GR e, altitude de 1.041 metros. O município destaca-se por apresentar o 8º PIB nacional
(IBGE-Censo Demográfico). Contudo, economias dinâmicas e geradores de riqueza não significam necessariamente
desenvolvimento, caso este exemplificado pelo município de Pinhão, em que o índice de desenvolvimento humano municipal
(IDH-M) não é nada satisfatório (0,713), o que coloca a cidade na 287ª posição no ranking social entre os 399 municípios
paranaenses. Isso demonstra a desigualdade social existente no município. Dentre as culturas podemos destacar a área de
plantio de soja e milho com mais de 20 mil hectares de área plantada, seguido de trigo, pequenos agricultores. Tmbém há
produção leiteira uma vez que a agricultura familiar é expressiva no município e principalmente a bovinocultura do leite é uma
atividade de geração de emprego e renda para a qualidade de vida da população rural evitando o êxodo rural e acentuação da
miséria presente no município. O Município de Pinhão, apresenta características estritamente agropecuária e, por conseguinte,
possui as dificuldades enfrentadas pelo setor, principalmente pela agricultura familiar. A bovinocultura do leite é uma atividade
desenvolvida em quase todas as propriedades rurais do município, porém, com dificuldades de investimento algumas
comunidades não conseguem ingressar na atividade . Devido aos elevados custos de máquinas e equipamentos agrícolas que
chega a tal cifra, tornando-se inviável a aquisição destes bens pelos pequenos agricultores. Também o aluguel dos maquinários
agrícolas para prestação de serviços, pelos pequenos agricultores, sofreu acrécimos e seus lucros são quase que totalmente
carreados para os proprietários que alugam suas máquinas para prestação desses serviço. Diante de tal situação a Prefeitura
Municipal de Pinhão pretende implantar o projeto Patrulha Mecanizada, que visa facilitar a aquisição de máquinas e
equipamentos agrícolas de forma comunitária, através de associações de moradores das diferentes comunidades e também
proporcionar o acesso dos pequenos produtores rurais à Patrulha Mecanizada Municipal que fará os serviços, a preços
acessiveis, de plantio. Com a aquisição das mensionadas patrulhas os pequenos produtores rurais reunidos através de
assossiação, poderam ter condições de plantio e colheita da safra, maximizando o resultados em suas propriedas evitando assim
com o exôdo rural. o numero de produtores rurais beneficiados sera de 200 produtores sendo 50 diretos e 150 indiretos.

Nº / ANO DA PROPOSTA:

OBJETO:

JUSTIFICATIVA:

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto 6170/07

DADOS DO CONCEDENTE

MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
22000

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: NOME DO RESPONSÁVEL:
03120325872 WAGNER GONCALVES ROSSI

SGAS - QUADRA 901 CONJUNTO A LOTE 69
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:

70390-010

CIDADE: CEP:CÓDIGO DO MUNICÍPIO:UF:
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2 - DADOS DO PROPONENTE

76178011000128

PINHAO PREFEITURA MUNICIPAL

PINHAO PR
7765

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

avenida trifon hanysz, n220
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

85170-000
CIDADE: UF:

04236771122
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 0389-1

CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: NOME DO RESPONSÁVEL:
19297270972 JOSE VITORINO PRESTES

Av. Trifon 220
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:

E.A.:
Administração
Pública Municipal

CONTA CORRENTE:
0066471744
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3- DADOS DO INTERVENIENTE
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 110.000,00

R$ 12.500,00

R$ 0,00

2012VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2010 R$ 97.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 12.500,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

22/10/2010

22/10/2012
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificaçã

UNIDADE DE QUANTIDADE:

Valor: Início Previsto: Término Previsto:

Município: Sigla UF: Código Município:

Endereço: Avenida Trifon Hanicz, nº 220

31/12/2010 31/12/2011

•	01 (um) trator agrícola novo, de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional,
com motor diesel, potência mínima de 100 cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade a
frente e 4 a ré, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota,
arco de segurança, rodagem traseira 18.4x34 , rodagem dianteira 14.9x24, com
contrapeso dianteiro e traseiro.

R$ 110.000,00

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término

1

• 01 (um) trator agrícola novo, de pneus, tração nas
quatro rodas, de fabricação nacional, com motor
diesel, potência mínima de 100 cv, com câmbio no
mínimo 12 velocidade a frente e 4 a ré, com comando
duplo e sistema hidráulico de três pontos, com
capota, arco de segurança, rodagem traseira 18.4x34 ,
rodagem dianteira 14.9x24, com contrapeso dianteiro
e traseiro.

R$ 110.000,00 31/12/2010 31/12/20111.0

7765PINHAO PR

CEP:

EQUIPAMENTO 1.0

Valor Global:

85170-000

R$ 110.000,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2011Março

R$ 97.500,00

META Nº: VALOR DA META:

•	01 (um) trator agrícola novo, de pneus, tração nas quatro rodas,
de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 100
cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade a frente e 4 a ré, com
comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota,
arco de segurança, rodagem traseira 18.4x34 , rodagem dianteira
14.9x24, com contrapeso dianteiro e traseiro.

R$ 97.500,00

1

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:1

MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PINHAO PREFEITURA MUNICIPAL
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MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2011Março

R$ 12.500,00

META Nº: VALOR DA META:

•	01 (um) trator agrícola novo, de pneus, tração nas quatro rodas,
de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 100
cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade a frente e 4 a ré, com
comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota,
arco de segurança, rodagem traseira 18.4x34 , rodagem dianteira
14.9x24, com contrapeso dianteiro e traseiro.

R$ 12.500,00

1

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº:1
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8 - BENS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: CÓDIGO DO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00

Prefeitura Municipal de Pinhão

7765 PINHAO

UN

PR85170-000

• 01 (um) trator agrícola novo, de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional,
com motor diesel, potência mínima de 100 cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade a
frente e 4 a ré, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota, arco
de segurança, rodagem traseira 18.4x34 , rodagem dianteira 14.9x24, com contrapeso
dianteiro e traseiro.

Recursos do Convênio 444042

9 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código RecursosDescrição Total

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e

444042 • 01 (um) trator agrícola
novo, de pneus, tração nas
quatro rodas, de
fabricação nacional, com
motor diesel, potência
mínima de 100 cv, com
câmbio no mínimo 12
velocidade a frente e 4 a
ré, com comando duplo e
sistema hidráulico de três
pontos, com capota, arco
de segurança, rodagem
traseira 18.4x34 , rodagem
dianteira 14.9x24, com
contrapeso dianteiro e
traseiro.

R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 0,00

R$ 110.000,00

TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

NOME:

DESCRIÇÃO: Plano de Uso dos Equipamentos

Plano de Uso dos Equipamentos.jpg

NOME:

DESCRIÇÃO: Declaração do CONDER

Declaração do CONDER.jpg

NOME:

DESCRIÇÃO: Beneficiários

Beneficiários.jpg

NOME:

DESCRIÇÃO: Capacidade Instalada do Proponente

Capacidade Instalada do Proponente 001.jpg

NOME:

DESCRIÇÃO: Declaração de Contrapartida

Declaração de Contrapartida.jpg

NOME:

DESCRIÇÃO: Plano de uso racional

Plano de Uso Racional.jpg


